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Climate Action
We maken onze restaurants en kantoren steeds duurzamer, waarbij we toewerken
naar klimaatneutrale (ver)bouw, operatie en logistiek.

ONZE AMBITIES

McDonald’s wil samen met (keten)partners broeikasgasuitstoot verminderen en zo klimaatverandering tegengaan.
McDonald’s Corporation is de eerste restaurantketen ter wereld die zich heeft gecommitteerd aan doelstellingen die
zijn opgesteld op basis van wetenschappelijke analyse van wat nodig is om de opwarming van de aarde tot maximaal 2
graden te beperken, namelijk een broeikasgasuitstoot reductie van restaurants en kantoren van 36% en een broeikasgasintensiteit reductie vanuit onze grondstofketen van 31% in 2030 ten opzichte van 2015.
Dat realiseren we vooral met producten en processen die de meeste klimaatimpact hebben zoals rundvleesproductie,
energieverbruik in restaurants, verpakkingen en afval.
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RAINFOREST
ALLIANCE
100% van onze koffie
en thee is afkomstig
van boerderijen die door
Rainforest Alliance zijn
gecertificeerd.

GREENBUILDING AWARD
McDonald’s Nederland wordt door de Europese Commissie
beloond met de GreenBuilding Award, voor haar groene restaurant in
Amsterdam Zuid-Oost waarin diverse duurzaamheidsoplossingen
werden getest.

2016

GROENE STROOM
Al onze restaurants draaien
volledig op groene stroom. In de
bouw en verbouw van restaurants
maken we ze steeds energiezuiniger,
bijvoorbeeld door warmte-terugwinsystemen, zonneboilers en LEDverlichting, low oil and energy friteuses
en waterbesparende urinoirs.
UITSTOOT BESPAREN
In Nederland is 80% van ons rundvlees
afkomstig uit de melkveehouderij, waardoor
we al veel uitstoot besparen ten opzichte
van reguliere rundvleesproductie.

BESPAREN
Onze logistiek partner HAVI neemt 3 vrachtwagens
op LNG in gebruik. Tussen 2012 en 2017 bespaarden we
16% CO2-uitstoot per ton vervoerd product, door gebruik
van zuinigere (koel)wagens, efficiëntere distributieroutes
en vergroening van het distributiecentrum.
GASLOZE NIEUWBOUW
Restaurants die we vanaf nu nieuw bouwen,
zijn volledig elektrisch en gebruiken dus
geen aardgas meer.

2018

2018

2018

GROENE STROOM
Bij McDonald’s restaurant Osdorp Drive
installeerden we met Vattenfall het eerste
snellaadpunt voor elektrische auto’s.
Zo kunnen gasten hun auto eenvoudig
en snel bij ons opladen, met stroom
van Nederlandse windmolens.
HYDROPONICS
We telen bataviasla voor onze premium
burgers op basis van hydroponics: innovatieve en milieuvriendelijke teelt op water.

(VER)BOUW, OPERATIE
EN LOGISTIEK

WAT GAAN
WE DOEN?

Met innovaties in onze bouwstandaarden en apparatuur gaan
we meer energie besparen. Met de inkoop van groene stroom
uit Nederland dragen we directer bij aan vergroening van het
elektriciteitsnet. En met HAVI werken we toe naar

KLIMAATNEUTRALE
DISTRIBUTIE

door middel van schonere brandstoffen, hybride en elektrische
trucks, nog slimmere routes en schonere koelsystemen.

ELEKTRISCH RIJDEN

De komende 3 jaar installeren we samen met
Vattenfall op nog ruim 168 McDonald’s locaties

SNELLAADPUNTEN
voor elektrische auto’s.

KLIMAATSLIMME KETEN
We stimuleren onze grondstofleveranciers tot

onder andere door klimaatslimmer te werk te gaan. We
vragen onze grootste leveranciers te rapporteren over
hun CO2-uitstoot en verbeterplannen op te stellen.
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